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Hälsostrumpor
Kategori SKO-DEO, SULOR, ETC.

Allpresan Podoexpert Fotsvamp Repair
Art. nr.: 526054

149 kr
Skumkräm som behandlar och förebygger fotsvampAllpresan
Podoexpert Fotsvamp Repair är en professionell skumkräm som är
utvecklad för daglig vård mot fotsvamp och gör huden på fötterna
märkbart smidigare och lenare. Fotkrämen innehåller den patenterade
BarrioExpert LIPO2-teknologin för hudreparation, baserad på lipider,
som passar perfekt in i hudbarriären. På så sätt stärker, skyddar och
reparerar den medan huden återuppbyggs. Man kan helt enkelt säga
att LIPO2 säkerställer att hudens lipider förblir intakta. Lipiderna i
huden har en stor inverkan på fuktbalansen och hudens
motståndskraft.Varför välja Allpresan Podoexpert Fotsvamp
Repair?Denna fotkräm från Allpresan är ansedd av de flesta
fotterapeuter som en av de bästa krämerna för att motverka och
behandla fotsvamp. Detta är tack vare teknologin och filosofin
bakom produkten. Många tror felaktigt att fotsvamp ska ”torkas” bort.
Det är inte helt korrekt. Man måste se till att bygga upp hudens
naturliga fukt igen, så att huden kan regenerera sig själv. De som
har fotsvamp är ofta personer som sportar eller svettas mycket.
Detta gör att fötterna ovanligt ofta är fuktiga av svett och det är detta
som gör att fotsvamp uppstår. Det bästa sättet att bekämpa problemet på
är genom att använda denna skumkräm OCH att hålla fötterna OCH tårna
torra. Fotkrämen bildar ett "skyddande lager", som andas och har
många goda egenskaper:
- Gör huden märkbart smidigare
- Skumkrämen stärker och skyddar huden
- Huden repareras och återuppbyggs
- Den patenterade LIPO2-formulan håller hudens lipider intakta
- Särskilt utvecklad mot fotsvamp
Praktisk information om Allpresan Podoexpert Fotsvamp RepairFör
bästa resultat, följ instruktionerna nedan:
- Se till att dina fötter är rena
- Smörj in dem i skumkräm två gånger om dagen - morgon och kväll.
- Använd tåstrumpor i bambu. De hjälper dig att hålla området mellan
tårna torra.
- Ta gärna av dig skorna om det är möjligt, så att dina fötter kan få "frisk"
luft
Strumpor kan sättas på igen omedelbart efter användning. Det finns
ingen risk för halka. Fotkrämen är fri från dofter och färgämnen. Om du är
osäker på om du har fotsvamp, eller om problemet är något annat,
rekommenderar vi att du besöker en läkare eller fotspecialist.
Innehåll: 125 ml

